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Juni 2014
Kære medlemmer og venner af Shamayita Math
Friends of Shamayita Math (FOSM) holdt den årlige generalforsamling den 20. marts 2014, hvor
Stine Mørch Dinesen, Lise Hagelund, Bente Hagelund og Lars Fynbo blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen har fordelt opgaverne med Stine som frivillig-ansvarlig, Bente kasserer og sekretær, Lise
ansvarlig for hjemmesiden, Lise og Stine varetager kontakten til universiteter og andre læreanstalter, Lise og Bente sørger for arrangementerne, og Lars er formand.
Vi holdt vort årsmøde den 24. maj på Verdenskulturcentret på Nørre Alle. Ph.d. Stine Simonsen Puri
fortalte om spiritualitet og seksualitet hos unge kvinder, der uddanner sig i den klassiske indiske
danseform, bharatanatyam.Vores nyvalgte bestyrelsesmedlem Stine Mørch Dinesen fortalte engageret om sit 3 måneders ophold som frivillig på Shamayita Math i slutningen af sidste år, hvor hun
bl. a. hjalp til på den lille autistskole, Monodeep. Endelig underholdt Kammakvartetten flot og musikalsk med messingblæsermusik. Man kunne til arrangementet styrke sig med det store kagebord.
Shamayita Math begyndte oprindelig som en convent-school for piger, men har med tiden påtaget
sig flere og flere opgaver som lokalbefolkningen inden for et stort områder nyder godt af. Det drejer sig bl.a. om hospital - hvor mange ældre indere bliver opereret for grå stær - landbrugsudvikling, landsbyskoler og senest en lille skole for autistiske børn, Monodeep. Efterhånden som oplysningen om denne skole breder sig, bringer flere og flere forældre deres børn til skolen.
I samarbejde med Christianshavns-Slotsholmens rotary klub har vi identificeret et projekt til anskaffelse af skoleborde til Monodeep, som rotaryklubben donerede 6000 kr. til. Skolebordene blev
fremstillet af en lokal håndværker.

Her er skolebordene taget i brug

Shamayita Math er meget interesseret i at modtage frivillige. Dels på grund af den indsats, de frivillige yder, men også fordi det giver et “pust fra den store verden” og viser, at mennesker andre steder er villige til at hjælpe. Ved kontakt til gymnasier og læreanstalter og opslag på Københavns
Universitets jobbank er det lykkedes at formidle kontakt, så 2 studerende i dette forår har været af
sted i henholdsvis 1 og 3 måneder.
Senest har en gruppe på 5 studerende fra RUC været på feltarbejde for at indsamle oplysninger til
en opgave, der drejer sig om muligheden for at fastholde unge lærere, der også i Indien kan synes,
at det er mere tiltrækkende at arbejde i eller tæt på en stor by. Opgaven kan evt. hjælpe Shamayita
Math i deres fastholdelsestiltag.
Gruppen skriver i sin tilbagemelding: ”Hele oplevelsen hos Shamayita Math var meget overvældende,
idet ingen af os havde været i Indien før, og der var meget, man lige skulle vænne sig til i forhold til
skikke, mad, sprog og den generelle spiritualitet, de har dernede.
Men menneskene fra Shamayita Math gør så meget for det område, de er i, og det er uden tvivl vigtigt humanitært arbejde. De folk, der har dedikeret deres liv til sagen, er de flinkeste og mest imødekommende mennesker. Vi føler alle, at vi nu har gode venner i Indien, som vi også har skrevet med
siden vi kom hjem.”

Her er gruppen fra RUC på besøg på Marang Buru-skolen i Dangapara

Vi forventer at 3-4 frivillige tager til Shamayita Math til efteråret. Den hyppige kontakt gør, at vi har
fin føling med udviklingen på Shamayita Math og kan se, hvad de indsamlede midler anvendes til.
Med kontingenter, donationer og indtægter fra årsmødet har vi i 2014 til nu indsamlet 10.700 kr.,
som vi netop har overført til Indien. Beløbet vil primært gå til drift (lærerlønninger, skoleuniformer
og måltider mv.) til eleverne i den landsbyskole i Dangapara, vi har bygget.
Tak til alle medlemmer for jeres støtte. I ønskes en god sommer.
Lars Fynbo
Formand

